MÚ INFORMUJE

TÉMA

ŠKOLSTVÍ

NÁZOR ZASTUPITELE

Městská zeleň
na nové
adrese

Na znojemských
školách bude
znít slovenština

Výdaje za média
a hledání
senzací

» strana 5

» strana 8 a 9

» strana 11

» strana 13

ZNOJEMSKÉ

Oslavte Den
Země na nové
cyklostezce!

LISTY

ČTVRTEK 17. DUBNA 2014 | číslo 7 – ročník XXIII.

www.znojmocity.cz | facebook.com/znojmocity.cz

Tři nové skluzy na Dyji potěší
nejen místní vodáky
Sjet na lodi řeku Dyji v úseku Vranov nad Dyjí – Znojmo je zatím pro
milovníky vodních sportů nedostižným snem a zbožným přáním. Správa
Národního parku Podyjí má v téhle
věci jasno, nedovolí to. Znojemská

radnice se ale nevzdává. Když to nejde takhle, zkouší to jinak.
Když se nesmí jet z Vranova
do Znojma, mohly by přece lodě plout
ze Znojma do Hrádku, a třeba i dál
k Novým Mlýnům. Takto uvažovalo už

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
DUBEN 2014

vloni vedení města. „V úzké spolupráci
se znojemskými vodáky vznikl plán,
jehož realizace potěší místní i turisty,“ slibuje místostarosta Znojma Jan
Grois. Sjet jezy ve Znojmě a vydat se
po řece až k Hrádku. Více na str. 4

 Vodákům na Dyji se blýská na lepší časy.

Pálení čarodějnic
s Vltavou
U Vlkovy věže upálí čarodějnice. Na oblíbenou Filipojakubskou noc v centru města jsou
srdečně zváni obyvatelé Znojma i jeho návštěvníci. Vždyť při
loňské premiéře pořádání lidového zvyku vytvořili skvělou atmosféru.
Noc z 30. dubna na 1. května byla od pradávna pokládána
za magickou. Lidé věřili, že tuto
noc se slétají čarodějnice na sabat
a otevírají se jeskyně a podzemní
sluje, ve kterých jsou ukryty poklady. A poklad v podobě setkání
s přáteli může najít každý, koho
ve středu 30. dubna zavedou kroky k Vlkově věži. Od 17.00 hodin
tam bude připravený program pro
děti organizovaný znojemským
Domem dětí a mládeže a doprovázen Milanem Jonášem a Izzym
Cooperem. Rodiny s dětmi si mohou užít her, soutěží, atrakcí, tance i žonglování. Dospělým bude
nabídnuto koštování vín VOC.
Výrazná změna k lepšímu, věří organizátoři, nastane v občerstvení.
Více na str. 12.

Foto: Archiv ZL

Sanaci skal řídí kudlanka
Až do září tohoto roku budou
pokračovat více než dvouleté práce
na sanaci skal v údolí řeky Dyje.
Bezpečností zpevnění se týká pěti
lokalit určených geologem, a to tří
v Karolininých sadech a dále skal v ulici Napajedla a Koželužská. S ohledem
na vyskytující se chráněné druhy flóry
a fauny v těchto místech stanovil Odbor životního prostředí Jihomoravského kraje přesně vymezená období
roku, kdy na skalách mohou pracovat

dělníci ostravské stavební firmy, která stavební práce pro město provádí.
Ročně jsou to pouze dva a půl měsíce.
Podle Vlasty Škorpíkové z krajského
odboru životního prostředí se v lokalitách vyskytuje například prorostlík
prutnatý i křivatec český, živočišná
říše je zastoupena kudlankou, čmeláky, otakárkem fenyklovým, ještěrkou
zelenou nebo užovkou stromovou. lp
 Kudlanka nábožná.

Foto: Archiv ZL

 Loňská vatra.

Foto: ZB
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KLÍNEK – NOVÁ ULICE
VE ZNOJMĚ
Z důvodu zástavby rodinnými
domy v jižní části města řešila
rada města pojmenování nové
ulice ve Znojmě. Název ulice ponechali radní tak, jak je již dlouhou dobu v této lokalitě užívaný
lidmi a doporučili zastupitelstvu
schválit název ulice Klínek. Ulice vznikne v bodě křížení s ulicí
Dukelských bojovníků – silnicí
E59 (naproti areálu bývalé Traktorky) a bude dále procházet
po celé délce komunikace ležící
na parcelách č. 862/2, 862/1 v katastrálním území Znojmo – Louka
(mapu s označením ulice najdete
na www.znojmocity.cz).
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
V MRAMOTICÍCH
Přípravy na rekonstrukci místních komunikací v městské části
Mramotice jsou v plném proudu.
Rada města schválila zadávací
podmínky veřejné soutěže na dodavatele stavby, respektive první
stavby. Jde o komunikaci, která
vede od hřbitova až po napojení
na silnici vedoucí od Přímětic směrem na státní silnici Znojmo – Jihlava. Předpokládá se, že hodnota
díla bude kolem devíti milionů
korun bez DPH.
MODERNÍ ODDĚLENÍ
PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Městská knihovna ve Znojmě připravuje rekonstrukci oddělení pro
dospělé čtenáře. Stavební práce
začnou poslední týden v červnu
a pokračovat budou během letních měsíců. Do moderního interiéru s novými regály a vybavením
se budou moci čtenáři podívat již
v září tohoto roku.
NA FESTIVAL ARCHITEKTURY
PODRUHÉ
Po úspěšném loňském ročníku se
Znojmo i letos připojí k vystavujícím městům prestižního festivalu
Architecture Week Praha 2014.
Znojmo se bude vedle Jiřského
kláštera prezentovat veřejnosti
s největší pravděpodobností také
na nádvoří Pražského hradu, kde
bude po celý den probíhat Den
Znojma v Praze. V rámci festivalu
je připraven také projekt Hravý
architekt, který je určen žákům
základních škol. Znojmo bude reprezentovat se svými výtvarnými
pracemi na dané téma třída 4. B ze
ZŠ Pražská. Tématem je architektonické dědictví a ikony architektury.
Festival se v Praze koná ve dnech
15. září až 12. října.

Připravuje se Strategický
plán rozvoje města
Jak schválili radní města Znojma,
zpracuje Strategický plán rozvoje
města Znojma na léta 2016–2022
a první Akční plán na léta 2016 a 2017
pražská společnost MEPCO, s.r.o.
Město Znojmo oslovilo v této
souvislosti přímo čtyři firmy, které
se zpracováním dokumentů tohoto
ražení zabývají. Jde totiž o specifickou
práci, u níž je nastavení hodnoticích
kritérií obtížné, stejně jako objektivní
srovnání navrhovaných řešení.
Při výběru dodavatele rada města
vycházela z finančních podmínek. Vybraná firma byla nejlevnější – ve srovnání s druhou podanou nabídkou

Strategický plán rozvoje města
je střednědobým rozvojovým
programem města. Určuje hlavní
priority na dané časové období,
ale stanovuje rovněž dlouhodobé cíle v základních oblastech
rozvoje města. Konkretizuje
i způsob dosažení těchto cílů
a určuje zdroje, ze kterých by se
měly dané věci realizovat.
prakticky o polovinu. Navíc získalo
město Znojmo na její práci výborné
reference od Národní sítě Zdravých

Kraj společně s městem
opraví průtah Hradištěm
Pokud vše půjde hladce, rekonstrukce komunikace, která je průtahem městskou částí Hradiště, začne
ještě letos.
V opačném případě se silnice rozkope začátkem příštího roku. Hotovo
by mělo být nejpozději do konce října
2015. Přesné termíny však bude obsahovat až dokumentace pro provedení
stavby. Aktuálně Rada města schválila
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na zpracování prováděcí projektové
dokumentace, která se budoucí investice týká. Zadavatelem této zakázky
jsou na základě smlouvy o společném postupu Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje (SÚS) a město
Znojmo.
SÚS JmK bude investorem pro
rekonstrukci komunikace. Stavební
objekty, které s tím souvisejí, se budou
financovat z dotací programu ROP
Jihovýchod i z vlastního rozpočtu této

příspěvkové organizace kraje. Město
Znojmo bude ze svého rozpočtu financovat přípravu a realizaci souvisejících
stavebních objektů, jako jsou chodníky, sjezdy, parkovací stání, veřejné
osvětlení, vegetační úpravy a domovní
přípojky k dešťové kanalizaci. Objekty, které se týkají dešťové kanalizace,
budou financovat obě strany v poměru odváděných vod. V současné
době se připravuje výběrové řízení
na zakázku malého rozsahu. Vybraný
zpracovatel dodá investorovi prováděcí projektovou dokumentaci stavby,
přičemž předpokládaná cena zakázky
je půl milionu korun. Již nyní se ale
uvažuje o organizaci dopravy během
rekonstrukce.
Pro autobusovou dopravu a bydlící
se plánuje objízdná trasa po Švédské
ulici. Ve směru na Mašovice budou
řidiči užívat objízdnou trasu přes Citonice.
xa, zp

měst. Společnost také nabídla kvalitní
realizační tým.
Nový strategický plán se přitom
bude vytvářet nejen za přispění expertů, ale také komunitní formou. To
znamená, že nedílnou součástí tvorby
tohoto zásadního materiálu bude také
naslouchání názoru veřejnosti a její
zapojení do celého procesu.
Důležitý výhledový dokument
bude obsahovat analytickou část, pětiletý strategický plán a nově i akční
plán na dva roky. Jeho obsahem budou
aktuální úkoly, které by město mělo
realizovat, aby se posunulo kýženým
směrem.
xa

Ztrátu za jízdné
vyrovná kraj
Z rozpočtu Jihomoravského kraje
bude na základě smlouvy poskytnuta
městu Znojmu dotace, která souvisí
s poskytováním žákovského jízdného v městské autobusové dopravě
v uplynulém roce.
Náhradu, která je rozdílem mezi
plným jízdným a žákovským zlevněným jízdným, které se poskytuje žákům z okolních obcí v rámci zapojení
do systému IDS JmK (Integrovaný
dopravní systém Jihomoravského kraje), obdrží město Znojmo, respektive
dopravce, kterým je Znojemská dopravní společnost. Za rok 2013 činí
tato náhrada 390 tisíc korun.
xa

Na Čafce bude zavlažovaný trávník
Rekonstrukci sportovního stadionu na náměstí Otmara Chlupa završí
vybudování závlahového systému
na trávník. Jak potvrdili svým usnesením znojemští radní, zhotovitelem
bude firma Eurogreen CZ z Jiřetína,
která zvítězila ve výběrovém řízení.
Cena zakázky je 776 tisíc korun bez
DPH. Zavlažování trávníku zlevní
to, že město vypsalo výběrové řízení
také na zřízení vlastní studny. Zhotovitelem v tomto případě bude firma
Envirex, s.r.o. z Nového Města na Moravě, cena zakázky je 131 tisíc korun

bez DPH. Práce začnou začátkem
měsíce května a s dokončením se počítá do konce měsíce července 2014.
Za rekapitulaci stojí fakt, že vedení
města Znojma se rozhodlo revitalizovat sportovní zařízení tak, aby mohlo dobře a bezpečně sloužit svému
účelu před dvěma lety. Předloni se
pracovalo na dispozičních úpravách
hlavní budovy, rekonstruovaly se šatny a sociální zařízení. Tyto úpravy
stály 1,75 milionu korun. V loňském
roce se pokračovalo demontáží starého
oplocení, zboural se typický dřevě-

ný stánek na rohu náměstí Otmara
Chlupa a Rooseveltovy ulice. Poté se
částečně demontovaly objekty tribun
v severní a západní části hřiště, opravily a dozdily se zídky po obvodu areálu.
Na nich se ukotvilo nové oplocení.
Ve vybraných místech se plot nastavil
ochrannou sítí z polyetylénu. Demolice čekala i vybrané zpevněné plochy,
odstranily se rovněž části betonových
tribun v severozápadní části pozemku,
čímž vznikla plocha pro rozcvičení.
Městskou pokladnu tyto práce přišly
na 3,7 milionu korun.
xa

www.znojmocity.cz
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Pěknou fasádu dostane i márnice
Na rekonstrukci smuteční síně
na centrálním hřbitově ve Znojmě,
jejíž součástí je samozřejmě i obnova venkovní fasády, naváže další
oprava.
Aby místo posledního odpočinku
působilo důstojně a mělo jednotný
vzhled, bude se renovovat také fasáda márnice. Jde o budovu, která stojí
po levé straně vstupní hřbitovní brány. Rada města schválila pro realizaci
této akci jako nejvhodnější nabídku
firmy Atlanta a.s. Nový Šaldorf. Ta
nabídla cenu 320 tisíc korun bez DPH.
Opravovat se budou pohledové plochy
fasády márnice. Zhotovitel prací byl
vybrán formou elektronické aukce,
které se zúčastnily tři firmy.
xa

Hřbitovní zdi
se dočkají oprav
Po letech čekání se dočkají opravy hřbitovní zdi na ulici Brněnská,
na hřbitově v Louce a v městských
částech Derflice, Načeratice a Hradiště, které jsou ve vlastnictví Znojma.
Na o p r a v u b y l y u v o l n ě n y
2 800 000 korun bez DPH. Vítězem e-aukce, díky které město ušetřilo téměř
200 000 korun, se stala brněnská firma
Vedo artikl. Správa nemovitostí města
Znojma zároveň provede obhlídku
ostatních hřbitovních zdí a v případě
potřeby je zařadí do oprav v následujících letech. Opravy hřbitovních
zdí jsou jednou z mnoha investičních
akcí, které je možné uskutečnit díky
příjmům z prodeje bytů.
zp

 S úpravami smuteční síně za více než osm milionů korun se začalo v únoru. Kromě fasády se zásadně mění i interiér.
Foto: lp

Hasiči žádají o ﬁnanční
příspěvek na novou budovu
Žádosti znojemského územního
odboru Hasičského záchranného sboru (HZS) Jihomoravského kraje o poskytnutí finančního příspěvku vyhověla Rada města Znojma a postoupila
ji ke schválení zastupitelstvu města.
Peníze mají být určeny na výstavbu
nové centrální stanice a územního odboru Znojmo. Tři sta tisíc korun, které
půjdou z městské pokladny, se podle
vyjádření žadatelů použijí na tvorbu
studie, projektové dokumentace, případně i výstavbu nové požární stanice.
„Výstavba nové centrální stanice
a územního odboru ve Znojmě je již

HZS Jihomoravského kraje ve své
koncepci uvažuje o vybudování nové
centrální požární stanice a územního
odboru Znojmo, jež by sdílela společné prostory s Policií ČR. Vzniklo by
tak společné pracoviště složek integrovaného záchranného systému. „To by
umožnilo zefektivnit činnost obou složek systému při plnění úkolů, které se
týkají ochrany životů, zdraví a majetku
obyvatel,“ upozornil starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Rozpočet města Znojmo pro letošní rok zahrnuje pouze příspěvek
na provoz Jednotky sboru dobrovol-

Úřadovna v Načeracích
se stane knihovnou
i rozhlasem
Úřadovna v Načeraticích, která
dosud sloužila jako sklad a klubovna,
dostane nové využití.
Místo v ní, a to ještě v tomto roce,
najde především nová knihovna. Jelikož stávající pobočka Městské knihovny Znojmo je v Načeraticích kvůli
havarijnímu stavu budovy uzavřena,
přestěhují se do opravené úřadovny
stovky knih. Na devadesáti metrech
čtverečních vznikne také samostatně
vymezený prostor pro místní rozhlas,
zcela nové toalety a kuchyňka. Součástí
stavebních úprav je i zavedení teplé
užitkové vody a splaškové kanalizace.
Momentálně je celý proces v přípravné
fázi, hlavní práce by měly začít v červenci. Na stavební úpravy načeratické
úřadovny je v rozpočtu města Znojma
vyčleněno 300 000 korun.
lp

 Než se rada města rozhodla podpořit poskytnutí finančního příspěvku hasičům, prohlédl si nyní využívané garáže, které jsou v havarijním stavu, starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel.
Foto: zp

dlouho jednou z významných priorit
jihomoravského Hasičského záchranného sboru. Stávající prostory jsou
dlouhodobě nevyhovující. V havarijním stavu se nacházejí například garáže
zásahové techniky,“ konstatoval v dopise radním a zastupitelům ředitel územního odboru Znojmo Ján Novosad.

ných hasičů Mramotice a Načeratice.
S třísettisícovým příspěvkem pro profesionální složky hasičského záchranného
systému se v rozpočtu pro letošní rok
nepočítalo. V případě, že zastupitelstvo
města poskytnutí dotace schválí, bude
třeba upravit rozpočet rozpočtovým
opatřením.
xa

3

STALO SE
ZÁMEČNICKÁ
JE NEPRŮJEZDNÁ
Výkop nové vodovodní šachty je
příčinou dočasné uzávěry Zámečnické ulice ve Znojmě. V souvislosti s akcí Zajištění kvality pitné vody
pro skupinový vodovod Znojmo,
jejímž investorem je Zájmové
sdružení Vodovody a kanalizace
Znojemsko, bylo na Zámečnické
nutné vykopat nejen šachtu, ale
také propojení stávajících řadů.
Stavbu provádí firma IMOS Brno.
S ukončením prací v centru města
se počítá 20. dubna 2014.
ADRENALINOVÉ
PODZEMÍ VE FILMU
Bratři Jan a Vítězslav Otrubovi
natočili pro Znojmo další z řady
filmů, který má návštěvníkům
přiblížit krásy města a jeho okolí.
Spot o adrenalinovém podzemí
je již devatenáctým v řadě, na kterém město, potažmo Znojemska
Beseda, s filmaři z VideoBrothers
spolupracují. Nový spot z podzemí je k vidění na úvodní webové
stránce města www.znojmocity.cz
i na www.youtube.com na kanále
Znojemské Besedy.
PŮL MILIONU NA DROBNÉ
PAMÁTKY
Správa nemovitostí města Znojma
počítá v tomto roce s dosud odkládanými opravami a údržbou drobných památek ve vlastnictví města. Jde o kapličky, krucifixy, kašny,
sochy a jiné stavby. V letošním
roce vyčlenilo město v rozpočtu
na rekonstrukce podobných památek půl milionu korun. Drobné
sakrální stavby a památky dotvářející nezastupitelným způsobem
veřejný prostor si odpovídající péči
zaslouží.
ŠMEJDKA NABÍZELA
LEVNOU ENERGII
Městští strážníci řešili podobní
prodejkyni, která v domě na ulici
Dukelských bojovníků nabízela
lidem levnější energii, ačkoliv si u ní
nikdo takovou službu neobjednal.
Ač měli strážníci svědectví několika
osob, že žena svým jednáním porušila tržní řád města, ta nadále zapírala a trvala na tom, že nikomu nic
nenabízela. Strážníci případ zástupkyně„šmejdů“ předali přestupkové
komisi k dořešení. Manipulativní
způsoby prodejců ukázal loňský
dokument Šmejdi. Díky němu byl
schválen zákon proti podvodným
praktikám obchodníků. Strážníci
na preventivních besedách apelují
především na seniory, aby nikoho
cizího do svého bytu nepouštěli.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
2. května. Uzávěrka je 21. dubna.

Tři nové skluzy na Dyji potěší
nejen místní vodáky

HLEDÁ SE FILÍPEK!

Hledá se čivava slyšící na jméno
Filípek. Pejsek se ztratil 25. března
v Načeraticích. Je velice přátelský,
a tak je možné, že se k někomu
přidal. Bohužel má epilepsii, trpí
záchvaty a potřebuje své léky.
Kdyby Filípka někdo viděl, našel
a poskytl mu azyl nebo o něm má
jakékoliv informace, prosíme kontaktujte načeratický útulek – tel.:
602 307 801 nebo 605 023 677,
utulek@znojmozelen.cz.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka energie.
Dne 29. 4. od 7.30 do 14.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá oblast: ulice
Mlýnská od mostu směrem k Hydru
(k přehradě).
TERMÍNY ODSTÁVEK VODY
Rekonstrukce znojemské úpravny
vody, vodojemů a páteřních řadů
si vyžádá v příštích dnech odstávku vody v částech Znojma: Šachta
č. 5 (zahrádky, tenisové kurty)
29. dubna od 7.00 do 17.00 hod.
bez vody bude dům s pečovatelskou službou na Vančurově ulici,
tenisové kurty, zahrádky v dané
lokalitě. Šachta č. 4 (garáže, Penny Market) 30. dubna od 7.00
do 17.00 hod. bez vody budou
domy za Penny Marketem, Sběrné
suroviny. Šachta č. 10 (Kollárova)
13. května od 7.00 do 17.00 hod.
bez vody bude Kollárova 1, 3, 5, 7,
restaurace, kostel Sv. Jana Křtitele,
nám. TGM 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Janského, tel. 515 215 563)
Po–Pá 17.00–22.00, So, Ne, svátky
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě
Zdravotnická záchranná služba – telefon 155, 112.

Nasednout do lodě ve znojemské
loděnici u vodárny pod Obří hlavou,
sjet jezy na území města Znojma
a blízkého okolí, a pak se vydat po řece
až k obci Hrádek, kde by mohlo stejně
jako u Krhovic vzniknout i menší tábořiště s potřebnými službami – to je
plán, který se zakrátko začne měnit
ve skutečnost. Zdatnější vodáci se pak
mohou vydat i dál směrem k Hevlínu
a k Novomlýnským nádržím. Hezký
jedno až dvoudenní výlet.
Kamenem úrazu byly až dosud
čtyři jezy. Po zasedání Rady města
Znojma na začátku dubna vypadá situace mnohem optimističtěji. Se společností PENAM a Povodím Moravy,
kteří mají na svém pozemku jezy v Novém Šaldorfu, Oblekovicích a Krhovicích, se radnice dohodla a po schválení
zastupitelstvem města se tu začnou
budovat vodácké skluzy. Přijdou
na 232 tisíc korun bez DPH. „S radostí mohu sdělit, že od letošní vodácké

sezony bude možné sjíždět
Dyji ze Znojma až k Novým Mlýnům,“ potvrzuje
Jan Grois. „V nejbližších
dnech začneme budovat tři
skluzavky – na jezu v Sedlešovicích, ve znojemské ulici
Na Hrázi a v Krhovicích,“
upřesnil místostarosta.
V cestě vodákům bohužel
dál zůstane jez u Louckého
kláštera, respektive Vránova mlýna. V tomto případě město Znojmo už vloni
při prvním pokusu zdolat
nesouhlas Národního pa-  Některé již sjízdné úseky řeky Dyje jsou hojně využíFoto: Zdeněk Rybníkář
mátkového ústavu (NPÚ) vané vodáky.
narazilo na dno. NPÚ nesouhlasí s tím, aby byl jez upraven dílu Neptun Znojmo Davida Grose
tak, aby ho lodě mohly pohodlně sjet. navíc za průtoku přibližně od osmi
Ani měsíce jednání a kompromisních kubických metrů vody je jez asi tři
návrhů na tom nic nezměnily. Vodáci metry od pravé navigační zdi sjízdný.
budou lodi přes jez tedy dál stahovat. I to byl důvod, proč se netrvalo na bezxa
Podle slov vedoucího Vodáckého od- podmínečné úpravě jezu.

Veřejná diskuze o budoucím
dopravním hřiš byla inspiravní

 Budoucí podoba dopravního hřiště.

Plánovaná stavba multifunkčního dopravního hřiště, které má vyrůst na místě bývalého autocvičiště
za židovským hřbitovem ve Znojmě,
zajímá především ty, kteří se víceméně profesně věnují dopravní výchově
mladé generace.
Tomu také odpovídalo složení auditoria při veřejném projednání stavebního programu pro multifunkční cyklistický areál. (Znojemské LISTY o něm
informovaly podrobně v č. 4/2014.)
„Potřebujeme v předstihu slyšet
návrhy a připomínky lidí, kteří budou komplex v budoucnu využívat,“
konstatoval v úvodu místostarosta Jan
Grois, který se touto problematikou

Vizualizace

systematicky zabývá. Vyzval pak přítomné pedagogy, sociální pracovníky,
strážníky znojemské městské policie
i policisty z Dopravního inspektorátu
Policie ČR a další, aby formulovali
své požadavky a nápady. Projektant
detailně vysvětlil, jak podobná zařízení nejen v Česku fungují, a ukázal,
jak by mělo vypadat to znojemské.
Zajímavé byly praktické zkušenosti,
o které se podělili hosté z Olomouce,
kde se dopravní hřiště na podobné bázi
provozuje už několik let.
Mluvilo se samozřejmě nejen
o tom, jak bude členěna zhruba hektarová plocha samotného dopravního
hřiště. Důležité bude i dopravní napo-

jení, parkování, zázemí pro teoretickou výuku. Areál by se měl využívat
i o víkendech, takže by tu nemělo chybět zázemí pro rodiny s dětmi, jako je
sociální zařízení, možnost občerstvení,
stojany na kola nebo přístřešek na kočárky. V diskuzi zaujala i možnost zřídit
půjčovnu nejen kol, ale také elektro
autíček. Padl i návrh, aby se v provozní
budově zřídila služebna Městské policie
Znojmo.
Ze zřetele se však nepouštěl fakt, že
hlavním cílem je naučit děti a mládež
jak se správně a bezpečně pohybovat
na silnicích. Dopravní výchova na školách sice v teoretické rovině prolíná
různými předměty, ale možnost nacvičit si získané vědomosti v praxi zatím
ve Znojmě chybí.
Všechny přítomné tedy zajímalo,
kdy se začne budovat. Odpověď na tuto
otázku patří k těm složitějším. „Budeme samozřejmě pokračovat v práci na projektové dokumentaci,“ slíbil
místostarosta Grois. Přitom se podle
jeho slov budou intenzivně hledat cesty,
jak získat potřebné peníze na třiceti až
čtyřicetimilionovou investici. V úvahu samozřejmě připadá hlavně využití
projektů EU. Pokud bude znojemská
radnice úspěšná, mohlo by dopravní
hřiště začít sloužit do dvou až tří let. xa
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DEN ZEMĚ 22. 4. 2014
Oslavte s námi Den Země na nové cyklostezce!
V úterý 22. dubna v 15.00 hodin
slavnostním otevřením nové cyklostezky u Znojma, Na Hrázi – Dobšice zahájí město Znojmo oslavu Dne
Země. Po vystoupení dětí z DDM
Znojmo budou také předány ceny
výhercům tipovací soutěže v rámci
výstavy Zelená zákoutí Znojma.

informace o cykloturistice na Znojemsku. Pro návštěvníky akce bude
zajištěno hlídání kol a pitný režim.
Na Dni Země 22. 4. také mohou
zájemci zcela dobrovolně osobně
zkrášlit novou cyklostezku. Stačí
přiložit ruku k dílu a využít
možnosti vysadit si u odpočívadla
strom nebo keř za asistence
zaměstnanců Městské zeleně
Znojmo.
Oslavu Dne Země pořádá město
Znojmo ve spolupráci s Cyklo Klubem
Kučera, Domem dětí a mládeže Znojmo, obcí Dobšice a Městskou zelení
Znojmo. Velký díky patří společnostem COLAS CZ, a.s. a Arboeko, s.r.o.
za sponzorské dary.

 Sběr proutků k přípravě Zahrádky pro Znojmo u řeky Dyje.

DOPROVODNÝ PROGRAM DNE ZEMĚ
 Nová cyklostezka s odpočívadlem.
Foto: L. Smejkal

Od 15.30 do 18.00 hodin je pak
pro děti i dospělé připravený bohatý program zahrnující testovací jízdy
na elektrokolech a koloběžkách, bezpečnostní prohlídky kol a cyklistických přileb, dopravní testy a kvízy
pro menší a větší děti, jízdy zručnosti
na šlapacích kárkách a trojkolkách,
ale také malování na obličej, projížďky na ponících, pro nejmenší skákací
hrad i malování křídou a také soutěž
Umíš třídit odpad? V informačním
stánku Cyklo Klubu Kučera získáte

Pátek 18. dubna od 13.00 hod.
Výsadba na Zahrádce pro Znojmo
u řeky Dyje.
Zapojte se do iniciativy Zahrádka
pro Znojmo a podpořte ji svou účastí (sazenicemi) svými nápady! Více
na www.facebook.com/zahradkaprozn. Večer – posezení u ohýnku.
Sobota 26. dubna 9.30–14.00 hod.
Mokřadní vycházka – sraz u autobusové zastávky v Lukově.
Vycházka pořádaná Správou Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě

zaměřená na pozorování živočichů
(obojživelníků, hmyzu i jiných) v několika vzájemně odlišných mokřadních prostředích. Trasa: Lukov – údolí
Klaperova potoka – Čížov. Náročný
terén. Více na www.nppodyji.cz.
Sobota 17. května
Ukliďme Česko
Celorepubliková dobrovolnická akce
pořádaná občanským sdružením
Ekosmák zaměřená na úklid černých skládek a drobného nepořádku
ve městech a přírodě. Zapojit se může
každý! Více na www.uklidmecesko.cz.

Foto: P. Prokůpková

Mamut z balíků slámy vyroste
u Domu dětí a mládeže
V areálu Domu dětí a mládeže ve Znojmě (DDM) postaví děti slámového
mamuta o rozměrech 2,7x4,8 metrů.
Stavba, na kterou bude třeba čtyřiapadesáti balíků slámy, bude součástí
dvoudenního tvořivého programu pro
školy s názvem Oslava Dne Země – mezi
lovci, sběrači a… Pro děti 4. a 5. tříd
základních škol ho na 24. a 25. dubna
připravili pracovníci DDM ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí a Jihomoravským muzeem Znojmo.
Akce je částečně hrazena z dotace města
Znojma.
lp

Distribuce nádob na bioodpad ve Znojmě
Po městských částech je stanoven harmonogram distribuce nádob
na bioodpad pro město Znojmo.
Distribuce bude probíhat na přelomu dubna a května (viz tabulka).
Veškeré informace o distribuci jsou
k nalezení na webových stránkách
www.znojmocity.cz – na úvodní straně vpravo pod hlavičkou Distribuce
nádob na bioodpad. Zde je mj. seznam nemovitostí, které mají v této
fázi distribuce nárok na nádobu.
Občan, který má o nádobu na bioodpad zájem, se dostaví na místo
v blízkosti svého bydliště, kde v daný
čas budou přistaveny nádoby. Občan si
s sebou musí přinést občanský průkaz
pro ověření bydliště a pro vyplnění
smlouvy o výpůjčce nádoby. Následně

mu bude nádoba vydána. V této fázi
je přidělována jedna nádoba na jednu
adresu. Zapůjčení nádoby je bezplatné
a svoz bioodpadů z údržby zeleně není
rovněž zpoplatněn. Svoz bioodpadu
bude probíhat jednou za 14 dní v liché
týdny (ve stejný den jako je svoz komunálního odpadu).
zp

OSOBNÍ ODBĚR
Ten, kdo si nádobu nevyzvedl,
ale měl na ni dle seznamu
nárok, bude mít možnost
si ji vyzvednout osobně
ve firmě .A.S.A. EKO Znojmo
na Dobšické ulici, a to ve dnech
5.–8. května a 12.–15. května
mezi 16.00 a 17.30 hodin.

DISTRIBUCE V ČÁSTECH ZNOJMA
Duben

23

ul. Na Hrázi (u bunkru) 16.00–17.00,
Krapkova (u separačního hnízda) 17.15–18.00
křižovatka ul. Vinohrady a Pražákova 16.00–17.30

24

ul. Svatopluka Čecha (u jeslí) 16.00–17.30

25

u ZŠ Pražská – od ul. Legionářská 16.00–17.30
křižovatka ul. Palliardiho a Do Lesek (u separačního hnízda)
16.00–17.30
křižovatka ul. Hálkova a Riegrova (u separačního hnízda)
16.00–17.30
křižovatka ul. Slovenská a ul. Školní (u ZŠ) 16.00–17.30

22

28
29
30

Květen
2

ul. Koželužská (parkoviště u mostu) 16.00–16.40,
nám. Kpt. Otm. Chlupa 17.00–17.45
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Budou pomáhat dětem. Sociální odbor
má šest nových zaměstnanců

Město pronajalo
parkoviště
na Čermákově ulici

Znojmo, který je aktuálně výrazně
podhodnocen. Prioritou je personální posílení výkonu sociálně-právní
ochrany dětí ve vazbě na standardizaci a optimalizaci návazné sítě služeb
v dané lokalitě prostřednictvím multidisciplinárních týmů. Tyto činnosti
jsou potenciálem ke zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
Celková doba realizace projektu je 17 měsíců, od 1. února 2014
do 30. června 2015. Náklady projektu
v celkové výši 7 866 109 korun jsou
financovány z 85 procent z Operační
program Lidské zdroje a zaměstnanost
a z 15 procent ze státního rozpočtu. Finanční dotaci obdrželo Město Znojmo
z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

Novým nájemcem parkoviště
na Čermákově ulici je firma .A.S.A.
Bude provozovat 31 parkovacích
míst s režimem pro dlouhodobé stání
a 6 s režimem pro krátkodobé stání.
Do konce srpna má parkoviště
v místech, kde stávalo kino Hraničář,
ve výpůjčce znojemská společnost Pozemní stavby. V únoru letošního roku
visel na úřední desce záměr změny
nájemní smlouvy, na který reagoval
jediný subjekt společnost .A.S.A. EKO
Znojmo s.r.o., která provozuje i další
parkoviště ve Znojmě.
Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemce na své náklady
zajistí vodorovné i dopravní značení
a osadí parkovací automat.
Radnice navrhuje, aby se za první
až čtvrtou hodinu parkování platilo
po deseti korunách, pátá až devátá hodina má být zdarma. Maximální cena
za celodenní stání má přijít na čtyřicet
korun. Také toto parkoviště má odlehčit od automobilové dopravy centru
města.
xa

Znojemský sociální odbor má
šest nových pracovníků. Jejich úkolem bude především práce v terénu,
tedy v rodinách s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.
K navýšení kvalifikovaných pracovníků došlo v rámci projektu Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Znojmo (reg. číslo
CZ.1.04/3.1.03/C2.00086), jehož plnění Město Znojmo v nedávných dnech
odstartovalo.
Cílem projektu je realizace standardizace Orgánů sociálně-právní
ochrany dětí (dále jen OSPOD) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v kontextu zavádění standardů
kvality sociálně-právní ochrany při
poskytování sociálně-právní ochrany
dětí.
Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím dílčích klíčových aktivit.

Dojde k postupnému zvyšování kvality
výkonu sociálně-právní ochrany dětí
na základě inovovaných podmínek
činnosti OSPOD ve správním obvodu
Znojmo.
Týmem OSPOD v součinnosti
s vedením Města Znojma byly identifikovány priority v zavádění standardů
kvality: navýšení personálního zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí, profesní rozvoj zaměstnanců
OSPOD prostřednictvím nezávislého
kvalifikovaného odborníka (psycholog, supervizor), profesní vzdělávání
nových zaměstnanců OSPOD, systematizace odborné spolupráce v multidisciplinárních týmech, materiální
vybavení pro výkon sociálně-právní
ochrany.
Potřebnost projektu je zřejmá
vzhledem k vývoji situace ve výkonu sociálně-právní ochrany OSPOD

Zdeňka Severinová,
hlavní manažer projektu, lp
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Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnos k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V RAKOUSKU
Finanční ředitel
Leiter Finanzen
ELK Fertighaus GmbH, Česká Republika
bewerbung@elk.at
+43/2853/705-613 Daniela Redl
Plný úvazek, silná firma, motivovaný
tým. Možnost dalšího vzdělávání,
šance na kariérní postup.
Úklidová síla
Reinigungskraft
Julius Kiennast
Lebensmittelgrosshandels GmbH
Gars am Kamp 55 km
silvia.schuh@kiennast.at
+43/2985/30200-305 Silvia Schuh
Zkrácený úvazek 16 hod. týdně
Po–Pá – úklid kanceláří a prodejních
prostor. Min. mzda je poměrná část
z 1.454 EUR/při plném úvazku.
Úklidová síla – částečný úvazek
Reinigungskraft – geringfügig
Flash Services GmbH, Horn 45 km
service@flash-services.at
+43/2735/36334 Frau Grafeneder
Úklid různých ubytovacích objektů.
Mzda dle KS 8,08 EUR/hod.
Pokojská
Stubenfrau
Hotel Schwarz Alm Zwettl
Wadihofen an der Thaya 75 km
m.hahn@schwarzalm.at
+43/2822/531-73 Markus Hahn
Sezónní práce na část.úvazek
30 hod./4 dny v týdnu. Mzda je
poměrná částce 1.320 EUR/při
plném úvazku.
Zahradník – krajinář
Landschaftsgärtner
Kittenberger Erlebnisgärten Gmbh
Schiltern 65 km
office@kittenberger.at
+43/2734/8228 Sonja Leuthner
Plný úvazek – zakládání zahrad.
Základní mzda 1.764,36/měs. brutto
+ možné příplatky.
Zedník
Maurer
Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Mitte
Mistelbach an der Zaya 80 km
Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel
Mitte eGen, Bahnstrasse 32
A-2130 Mistelbach
+43/664/627 4872 Herr Spatzierer
Plný úvazek jako zedník, omítkář
nebo dlaždič.
2 Uklízeči/ky
2 RaumpflegerInnen

Walter Services Austria GmbH
Hollabrunn 35 km
job.austria@walterservices.com
+43/1/275 2525-0
Dlouhodobé zaměstnání (možno
i na částečný úvazek), měsíční
výdělek podle odpracovaných hodin
300–450 EUR/brutto. Min. mzda
je poměrná částce 16.800 EUR/rok
brutto při plném úvazku.

PRÁCE V ČESKU
S-A-S STAVBY, spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54, Znojmo
přijme pracovníka na pozici
STAVBYVEDOUCÍ
Požadavky: Vzdělání VŠ, SŠ nebo
USO stavebního směru, řidičský
průkaz sk. B, práce na PC, řídící
a organizační schopnosti, práce
na požadované pozici min. 3 roky,
vysoké pracovní nasazení
Nabízíme: práci na HP ve stabilní
společnosti s 20ti letou tradicí,
odpovídající platové ohodnocení,
příspěvek na stravování, místo
výkonu práce Znojmo, Brno.
Životopisy zasílejte na:
marie.jahnova@sasgroup.cz
Pro případné dotazy volejte:
724 208 014, 530 512 112
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM
VE ZNOJMĚ
hledá PRŮVODCE/PRŮVODKYNI
na Památník Prokopa Diviše
v Příměticích
od května do září 2014.
Více informací na tel.
čísle: 515 282 216, e-mail:
zapletalova@znojmuz.cz

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a. s. divize Znojmo
hledá vhodného kandidáta
na pracovní místo:
SKLADOVÁ/Ý ÚČETNÍ
Požadujeme: SŠ vzdělání
ekonomického zaměření, praxi
v maloobchodu min. 5 let,
znalost vodárenského sortimentu,
znalost podvojného účetnictví
výhodou, zkušenost s prací
na PC, vysokou míru spolehlivosti
a flexibility, dobré komunikační
schopnosti
Náplň práce: zpracování přijatých
materiálových faktur, zpracování
vnitrofiremních skladových
dokladů, fakturace materiálu,

inventury, prodej materiálu,
maloobchodní prodej materiálu
Nástup dle možností co nejdříve.
Životopis zašlete do 22. 4. na e-mail:
vecerova@vaszn.cz. V případě,
že nebudeme reagovat do 30. 4.,
byl vybrán jiný uchazeč.
EXCALIBUR CITY PŘIJME:
(pro provozovny Hatě a Hevlín)
šéfkuchaře, kuchaře/kuchařky,
pizza kuchaře/pizza kuchařky,
číšníky/servírky, brigádníky
kuchyň/bar (částečná znalost
německého jazyka). Informace
na tel.: 515 206 378 nebo osobně
v kanceláři Chvalovice – Hatě 183
Po–Pá 7.00–15.00

Znojemská Beseda hledá

ZAMĚSTNANCE NA POZICI
DO ODDĚLENÍ MARKETINGU
Požadavky:
výborná znalost NJ, AJ výhodou • zkušenosti v oblasti marketingu alespoň
2 roky • vzdělání SŠ, VŠ• řidičský průkaz skupiny B
Náplň práce:
příprava, implementace a kontrola marketingového plánu a strategie • hlídaní
marketingového rozpočtu • direct mailing, monitoring médií • příprava prezentací,
výstav a akcí • tvorba propagačních materiálů, texty, korektury, spolupráce
s grafiky • příprava a účast na veletrzích • příprava tiskových konferencí • úzká
spolupráce s oddělením produkce • výběrová řízení • uzavírání smluv • vedení
Turistického informačního centra
Výhody:
stravenky, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba
Ideální kandidát musí mít zájem o cestovní ruch a marketing,
mít nové nápady a umět je realizovat.
Důležité je umět komunikovat písemně i ústně v českém a německém jazyce,
mít reprezentativní vystupování. V případě zájmu zasílejte životopisy s fotografií
v českém a německém jazyce na email: reditel@znojemskabeseda.cz
Do předmětu napište: cestovní ruch. Termín do 24. dubna.

Nenechte si vyluxovat bankovní účet hackery
Máte-li počítač s operačním systéme Windows XP, měli byste se rychle začít poohlížet po jiném systému.
Od 8. dubna 2014 totiž firma Microsoft
přestala poskytovat bezpečností aktualizace, a vašemu počítači tak hrozí reálné nebezpečí. Nyní se do něho
snadno může podívat hacker a zneužít
vaše osobní údaje, rodinné fotografie
i „vyluxovat“ vám bankovní účet.
V souvislosti s ukončení podpory
Windows XP nabízí pomocnou ruku
společnost Zenes, dlouhodobě se zabývající správou počítačů a zabezpečení sítí. Pořádá bezplatné semináře
formou Snídaní se Zenesem. Na nich
se zájemci dozví, jaká konkrétní rizika
nezabezpečenému PC hrozí a jak se jim

2003
www.zenes.cz

úspěšně bránit. Program Snídaně zahájí
v 7.50 hod. prezence, v 8.00 hod. je čas
na snídani připravenou formou rautu
a od 8.20 hod. začínají tematické přednášky. Ve čtvrtek 17. dubna to budou
Počítačové hrozby v roce 2014, Okénko
hackera – živá ukázka hackingu aneb
Jak se dostat do vašich počítačů, Řešení
pro bezpečné používání počítače a Moderní technologie v roce 2014.
Zenes připravil na nejbližší dny dvě
Snídaně, a to 17. a 23 dubna od 8.00 hod.
do 10.00 v Bowling sport baru na Sokolské 12 ve Znojmě. Zájemce se musí
předem registrovat na emailu snidane@zenes.cz nebo na webu společnosti
Zenes www.zenes.cz. Snídaně je vždy
ZDARMA.
PI
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Městská zeleň Znojmo je ﬁrmou sloužící
Městská zeleň nejsou jen parky a trávníky
S p ra vova t M ě s t s ko u z e l e ň
ve Znojmě, kde je každý druhý občan
ostřílený zahrádkář, je jako stát dobrovolně na pranýři a denně snášet
více či méně kritické poznámky, jak
se co mělo nebo nemělo v oblasti zeleně udělat. Spravovat zahrádku ovšem zdaleka není totéž jako se starat
o tisíce metrů čtverečných zelených
ploch ve městě a v příměstských částech. A nejen o ně.
Šíře pracovního záběru Městské
zeleně ve Znojmě je obrovská. „Nestaráme se pouze o údržbu a rozvoj
zeleně ve Znojmě a satelitních obcích,
ale provozujeme širokou škálu činností
od správy více než třiceti dětských
hřišť a městského mobiliáře přes provoz devíti hřbitovů ve správě města,
tedy i těch v příměstských částech,
dále o provoz útulku pro opuštěné
a nalezené psy, produkci a prodej zahradnických výpěstků ve vlastním
zahradnictví. Monitorujeme skládku

v Načeraticích, kde odebíráme vzorky,
ze kterých zjišťujeme, zda nedochází k výluhu a následné kontaminaci
prostředí toxickými látkami či jiným
nebezpečným jevům uvnitř skládky.
STŘEDISKA MĚSTSKÉ
ZELENĚ ZNOJMO
 Údržba veřejné zeleně a vedení
firmy na Dobšické ulici
 Zahradnictví
na Kuchařovické ulici
 Útulek pro opuštěná
zvířata v Načeraticích
 Správa hřbitovů
na Průmyslové ulici

tí sledované příspěvkové organizace
města.
Ve čtyřech střediscích Městské
zeleně pracuje více než padesát zaměstnanců, které každoročně, v rámci
spolupráce s Úřadem práce, během
exponovaných měsíců tedy v době vegetace posiluje třicítka brigádníků.
Většinou nejde o odborně kvalifikované síly. „Tito lidé nemohou vykonávat

odborné práce jako je například řez
stromů, ale představují velkou pomoc
při čištění a údržbě zelených ploch
města, při stěhování, údržbě, zálivce stovek okrasných truhlíků, které
umísťujeme na budovách městského
úřadu, na mosty při vjezdech do města, na sloupy veřejného osvětlení nebo
na veřejná prostranství,“ vysvětlil Radoslav Habrdle.

Naši zaměstnanci jsou nezbytnou
součástí příprav veřejných akcí v centru města jako vinobraní, vánoční
a velikonoční trhy a slavnosti okurek
a další, “ vyjmenovává ředitel Městské
zeleně ve Znojmě Radoslav Habrdle
jen zlomek činnosti nejvíce veřejnos-

Veřejná zeleň ve Znojmě má mnoho podob. Tvoří ji souvislé porosty
i menší zelené plochy osázené rostlinami i zeleň v podobě solitérně rostoucích keřů a stromů, travnatých pásů podél chodníků a cest, zahrnuje
květinovou sezónní výsadbu v mobilních nádobách. Město disponuje též
četnými menšími parky jako Jubilejní park, trávníky, záhony, ale dominantní je bezpochyby výrazný pás městských parků, které momentálně
prochází postupnou revitalizací. A výrazným rysem našeho historického
města jsou i Karolininy sady. O rozkvět zeleného Znojma se celoročně
stará Městská zeleň Znojmo.

 Truhlíky s muškáty jsou připraveny k distribuci ke zkrášlení města.

Foto: lp

Dvojitá voňavá nádhera – Zahradnictví Městské zeleně Znojmo
Pod prosvítající střechou skleníků
charakteristická vůně muškátů ve stovkách truhlíků a mís, venku neméně voňavé bylinky a řady mladých stromků
a keřů, nad kterými natahují zahradníci ochranné plachty před příchodem
žhavého slunce.
Přesně tento pohled se naskytne
v těchto dnech návštěvníkovi Zahradnictví Městské zeleně na Kuchařovické ulici. Doslova lány sazenic zatím

schované v obrovských sklenících jsou
připravené k distribuci na veřejná prostranství i k jednotlivým zájemcům.
Všude panuje čilý ruch. Zahradníci
kontrolují stříkající vodu, aby dopadla na přesně určená místa dlouhých
záhonů.
Idylický obrázek dalšího ze středisek Městské zeleně skrývá hodiny
a hodiny trpělivé práce, při které se
nesmí nikdo z pěti zaměstnanců bát

umazat od hlíny. Zahradnictví produkuje široký sortiment okrasných
dřevin, trvalek a letniček pro potřeby
výsadeb v rámci města i pro volný prodej občanům a firmám. V předjarním
období má v nabídce také prakticky
celý sortiment sadby konzumní a kořeninové zeleniny.
Nabízí osazování okrasných truhlíků a mís a jako novinku – osazování
truhlíků bylinkami podle přání zá-

kazníka. Zkušení zahradníci provádí
návrhy a realizace výsadeb ve městě,
do areálů obchodních a průmyslových
objektů i založení okrasných zahrad,
a to od návrhů po realizaci včetně
poradenství.
Zájemcům jsou dveře do Střediska
zahradnictví otevřena celý pracovní
týden. V době zahájení pěstební sezony tedy v dubnu a květnu dokonce
i v sobotní dopoledne.

www.znojmocity.cz
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občanům města a nabízející jim své služby
Středisko Údržby zeleně na nové adrese
Dvanáct let trvalo, než se mohlo
Středisko Údržby veřejné zeleně a vedení firmy přestěhovat do nové budovy v areálu na Dobšické ulici. Městská
zeleň dlouhá léta sídlila v nevyhovující budově na Pražské ulici. V té se
momentálně nachází již jen zázemí
pro brigádníky, ale i to je dočasné.
Na novou adresu zeleně by se měli
přistěhovat i oni, a to v příštím roce.
Nová budova poskytuje zaměstnancům nejen kancelářské prostory
a důstojnou pracovnu ředitele, ale také
dvě šatny pro zaměstnance, malou
kuchyňku, sociální zařízení a společenskou místnost vhodnou k poradám. Stavba má dva vchody, jelikož již
při návrhu bylo pamatováno na často
pracovně zablácené boty zaměstnanců.

Ti se tak nyní dostanou do šaten či
k umyvadlu kratší cestou než ve staré
budově. Naproti administrativní budově se v areálu nachází dřevodílna,
kovodílna a sklady.
„Areál na Dobšické ulici nebyl
do této doby plnohodnotně využívaný.
Se stavbou se celý plynofikoval a zvýšil
se tak jeho potencionál. Stavba přišla
město na šest milionů korun, přičemž
dva miliony z této částky stála právě
plynofikace,“ informoval o zhodnocení městského majetku technik František Havlík z odboru investic a správy
nemovitostí města.
I v tomto případě ale platí, že kovářova kobyla chodí bosa. Před novou
budovou byste marně hledali zelený
trávník nebo rozkvetlé keře, jak by

u Městské zeleně mnohý očekával.
„Na to nám zatím nezbyl čas. Stěhovali
jsme se při plném provozu a důležitější
byly práce pro město než naše zázemí.
Stačili jsme pouze založit a urovnat
záhony. Nyní necháme vzejít plevele
a po jejich chemické likvidaci teprve
vše osázíme zelení,“ vysvětlil ředitel
Městské zeleně Radoslav Habrdle, proč
zeleň zatím odsouvá reklamu na „sebe
sama“.

Služeb Městské zeleně využívají
jak stavební firmy, tak blízké obce
Chvalovice, Únanov, Hnanice,
Vranov, Podmolí. Nejčastěji žádanou službou je výsadba stromů
a keřů, dodávka letniček i rostlin
v nádobách a také preparace
a vertikutace trávníků, tedy provzdušnění a zbavení staré trávy
a mechu.

Středisko Údržby veřejné zeleně zabezpečuje:
 zakládání, rekonstrukci a sečení trávníků  výsadbu stromů, keřů
a květinových záhonů  výsadbu a ošetřování mobilní zeleně  prořez
okrasných stromů, keřů a stříhání živých plotů  ořez stromů ve výškách
pomocí vysokozdvižných plošin  odstraňování nežádoucích porostů
a kácení stromů  frézování pařezů  povýsadbové péče o trvalé
kultury, květiny a trávníky  nakládání a dopravu materiálu nákladními
automobily  provoz kašen a automatických závlahových systémů
v rámci městských parků  úklid veřejných ploch souvisejících se zelení 
péči o sanovanou skládku Načeratice  opravy a udržování dětských hřišť
a pískovišť  údržbu parkového mobiliáře  zimní údržbu chodníků v MPR

Přístřešek pro čtyřnohé přátele.
Útulek pro opuštěná zvířata

 Opuštěná zvířata své pečovatelky milují.

K práci Městské zeleně patří i péče
o zvířata. V Útulku pro opuštěná zvířata v Načeraticích nachází díky obětavosti a péči tří zaměstnankyň Městské
zeleně útočiště psi i kočky, kterých se

Foto: lp

lidé často necitlivým způsobem zbavili
nebo je z jakéhokoliv důvodu opustili.
Mnoho z nich se daří umístit k dobrým lidem a velkou zásluhu na tom
mají pracovnice útulku.

 Novou budovu Městské zeleně otevřeli společně starosta města Vlastimil Gabrhel a ředitel Městské zeleně Radoslav Habrdle.
Foto: lp

Upravené místo posledního odpočinku.
Správa hřbitovů na území města Znojma

 Pracovníci zeleně při jarním ořezu stromů.

Středisko správy hřbitovů zajišťuje údržbu a úklid hřbitovů ve správě
města Znojma. Jde o devět hřbitovů,
z nichž největší je centrální znojemský hřbitov na adrese Průmyslová 28.
„Naši zaměstnanci provádí celoroční

Foto: lp

čištění a úklid komunikací a zelených
ploch hřbitovů, úklid a odvoz odpadků, úpravu hrobových míst a vsypy
do vsypové loučky,“ doplnil ředitel
Radoslav Habrdle.
Připravila: Ľuba Peterková
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Školství a sociální služby

Literární bar studentů
nebyl aprílem

I když termín letošního literárního baru na SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici připadl na 1. dubna,
žádný apríl se nekonal. Tamní studenti se čtení knih rozhodně nevyhýbají. Dobrou myšlenku Literárního
baru nejen uvádějí do praxe, ale její
průběh zajímavě zpracovali do tisku.
Literární bar UŽ JE TADY ZAS, zaradovali se po roce studenti naší školy.
Ve školní knihovně se sešly samé NÁDHERNÉ BYTOSTI, aby si navzájem
představily své oblíbené čtivo. Ukázalo
se, že trávit čas s knihou je opravdu
skvělá VOLBA, čtení je dokonce lepší
než SEX VE MĚSTĚ. Ve společnosti
VELKÉHO GATSBYHO a EGYPŤANA SINUHETA čas příjemně plynul.

Stali jsme se svědky toho, jak AMERICKÉ BOHY uchvátil PÍ A JEHO ŽIVOT
a jak SÉRIOVÍ VRAZI na chvíli odložili
OSTRÉ PŘEDMĚTY, aby poslouchali
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI. AŤ
VEJDE TEN PRAVÝ, zadoufali čtenáři, když se ozvalo zaklepání na dveře,
v nichž se vzápětí objevil barman servírující kávu. Nad povzbuzujícím nápojem a literaturou zapomněli na hlad,
takže nikdo nemusel lamentovat KAM
SE PODĚL MŮJ SÝR? Po čtyřech hodinách čtenářských zážitků se účastníci
loučili se slovy QUO VADIS, kniho?
„Poznali jste všechny knihy, o kterých byla v textu řeč? Jestli ne, stačí zajít
do knihovny. Stojí totiž za přečtení,“
vyzývají studenti veřejnost ke čtení. lp

 Děti z Dětského domova ve Znojmě připravily taneční, pěvecké a recitační pásmo
s jarní tématikou a přijely ho pro radost zahrát do Jevišovic. Obyvatelům tamního Domova pro seniory tímto milým způsobem popřály krásné svátky jara a předaly jim vlastnoručně vyrobené tulipány z vyfouklých vajíček a přáníčka. Vystoupení se seniorskému
publiku velmi líbilo a děti odměnilo vřelým potleskem.
lp, foto: Archiv DPS Jevišovice

Nečekal úspěch, přesto
ho Enersol ocenil
Letovický zámek hostil desátý
ročník přehlídky žákovských projektů
z oblasti environmentálního vzdělávání Enersol 2014. Autoři projektů
zde prezentovali práce dotýkající se
různých oblastí obnovitelných zdrojů
energie a životního prostředí.
Znojmo bylo zastoupeno Střední
odbornou školou a Středním odborným učilištěm na Dvořákově ulici. Školu
reprezentovali žáci oboru agropodnikání. Martin Zukal (III. ročník) skončil
na pátém místě a Radim Vala (II. ročník) obsadil v hlavní kategorii Enersol
a praxe čtvrté místo. „Vypracoval jsem
práci na téma Dřevní štěpka a její využití, ve které jsem popsal některé možnosti jejího použití v praxi. Navštívil
jsem dva subjekty na Znojemsku, které
štěpku produkují a popsal technologie
na její zpracování. Nečekal jsem, že můj
projekt bude mít takový úspěch, ale
tato technologie výroby z obnovitelných
zdrojů má u nás v republice budouc-

 Radim Vala byl členem týmu reprezentující Jihomoravský kraj na celostátním kole
v Praze.
Foto: Archiv školy

nost,“ vysvětlil Radim Vala, který se
dobrým umístěním probojoval do týmu
Jihomoravského kraje.
lp

Víte, co mají společného Večerníček
a Global Collaboraon?
Odpověď najdete na ZŠ
JUDr. Mareše, kde představily spojení pohádkové postavy
a techniky na Velkém projektovém dni. Hlavní roli sehrál
Večerníček.
Pedagogové prvního ročníku
ZŠ JUDr. J. Mareše si připravili
pro prvňáčky velké překvapení. Učitelé propojili své učebny
přes internet a spustili Global
Collaboration, kdy se žáci v jednotlivých třídách mohli nejen
vidět a slyšet, ale navíc sdíleli
vzájemně i svou pracovní plochu
a mohli tedy pracovat současně ve všech třídách na zadaném
úkolu.
Děti tvořily myšlenkovou
mapu prostřednictvím Widgetu Concept Mapping na téma
Můj nejoblíbenější Večerníček,
a každý prvňáček si také vyrobil z novin pravou večerníčkovskou
čepici. Řešení úloh pak posílali žáčci
díky novému doplňku XC-Collaboration programu SMART Notebook
zpět na hlavní počítač, kde se vyhodnocovaly výsledky soutěží. To opět
mohli všichni vidět na svých tabulích
v jednotlivých třídách.
Skupinky žáků poznávaly Večerníčky podle zvukové ukázky, skládaly obrázky z pohádek. Čas zbyl
i na hádanky, puzzle, kreslení svého

oblíbeného pohádkového hrdiny či
hraní pohádkové scénky s oblíbenými plyšovými hračkami. Žáci byly při
plnění úkolů na interaktivním stole
SMART Table nadšení a své znalosti
z Večerníčků si ověřili i při hlasování
se SMART Response PE. Díky technickému vybavení školy, nadšení pedagogů a velké pomoci IT správce učitele
Marka Vystrčila, si tak žáci mohli vyzkoušet hned několik aktivit naráz při
práci s moderní technikou.
lp

www.znojmocity.cz
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Pobavili se na ekopřehlídce, Denní stacionář sv. Damiána
se bude se všemi usmívat
a pak uklidili lesík
Nejdřív si žáci ZŠ Prokopa Diviše
ve Znojmě-Příměticích a děti z Mateřské školy Přímětice 116 připravili
slušivé modely z odpadového materiálu nejrůznějšího druhu a uspořádali
Ekomódní přehlídku.
Módní kreace z igelitových tašek,
krabic od nápojů nebo plastových lahví byly vskutku nápadité, stejně jako
doprovodný komentář. A za dva dny
nato se žáci se svými třídními učiteli
vydali vyzbrojeni rukavicemi a taškami do městského lesíka. Na plácku

uprostřed lesíka se nakonec sešlo dvanáct pytlů plných odpadků. Účastníci
akce nakonec neodolali a sestavili tradiční sbírku kuriózních předmětů. Nechyběla v ní lampička na noční stolek,
pneumatiky, přední sklo od auta, různé
kabely od počítače a samozřejmě hrnce. Jakoby ve Znojmě nefungoval pro
všechny obyvatele sběrný dvůr na podobné věci na Dobšické a aktuálně
dokonce i v Příměticích. Pro plné pytle
si přijeli pracovníci firmy .A.S.A. EKO
Znojmo.
xa

S cílem posilovat sociální začleňování
zdravotně znevýhodněných osob se
snaží Denní stacionář sv. Damiána vytvořit příležitost pro
pravidelné setkávání lidí s postižením i bez něj.
Ve čtvrtek 24. dubna odstartují
první ÚSMĚVY, tedy setkání lidí s postižením i bez něj, které pořádá Denní
stacionář sv. Damiána.
Velké papírové úsměvy i ty pravé
na tvářích lidí spustí v 10.00 hodin
ve znojemské Sportovní hale akci, jejíž
součástí budou dovednostní soutěže
pro zdravotně znevýhodněné osoby.
Ty dostanou možnost soutěžit hned
v šesti disciplínách. Úlohou poroty
tak bude vybrat nejlépe nazdobené

tričko, nejnápaditější fotografie, nejlépe
vyšité logo akce, nejzdařilejší návrh
výtvarného plakátu, nejoriginálnější
výrobek dopravního prostředku a lišku, co všechno ví. Veřejnost, která je
na ÚSMĚVECH vítána, se může usmívat u bohatého doprovodného programu, který vyplní například kejklířské
vystoupení, aktivity na horolezecké
stěně, soutěž o rekordní ujeté metry
na rotopedu v čase, vystoupení Samuel
Bum, diskotéka a mnoho dalších.
První ročník
ÚSMĚVŮ zakončí
v 18.00 hod. charitativní dvouhodinová Zumba se
školenými instruktory, která se bez temperamentní hudby
a úsměvů nikdy neobejde. Info také
na webových stránkách Oblastní charity Znojmo www.znojmo.charita.cz. lp

Tvoříme pro radost jiných
Každý dárek by měl být ukryt
ve vkusném a nápaditém obalu.
Na tuto skutečnost sází Střední
odborná škola obchodu a služeb Samuela Jurkoviče v Bratislavě, která již
léta organizuje mezinárodní soutěže
v dárkovém balení. Letošního ročníku
v domě kultury Ružinov se zúčastnilo
 Módní ekopřehlídka.

Foto: Archiv ZL

24 soutěžících z 12 učilišť ze Slovenska
i Česka.
SOU a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická ve Znojmě reprezentovaly
žákyně 3. ročníku oboru Prodavač
Kateřina Buchtelová a Iveta Funková.
Kateřinu ocenila porota výborným
3. místem, Iveta obsadila 12. místo. lp

Fox

Na znojemských školách
bude znít slovenšna
Z iniciativy Jana Blahy, předsedy
školské komise a člena komise pro
spolupráci se zahraničím se uskutečňuje projekt s cílem posílit česko-slovenské přátelské vztahy a vytvořit
prostor pro spolupráci.
Nejlepší cestou ke sblížení dvou
národů je podchytit zájem již u malých
dětí. Postupně zapojit i rodiče, a to vše
prostřednictvím vzájemných kontaktů
mezi školami.
Autor projektu připravil za významné podpory Jana Groise, místostarosty města, a Denisy Krátké,
vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče, „spárování“ škol. Díky
tomu se zrodily mezi Znojmem a Bratislavou-Ružinovem tyto partnerské
školy: MŠ Holandská a MŠ Velehradská, ZŠ Mládeže a ZŠ Kulíškova, ZŠ
Znojmo-Přímětice a ZŠ Ostredková.
Takže je na obou stranách vše při-

praveno k rozvinutí mnohovrstevného partnerství na bázi organizování
společných vzdělávacích, kulturních
a sportovních aktivit, putování po znojemských a bratislavských zákoutích,
rozvíjení sociálních vazeb.
Pro děti a jejich rodiče se může
slovenština opět stát druhým jazykem, jak to bylo běžné pro generaci
Čechů nad 45 let. Bez problémů pak
porozumí větám jako Hoci tu nebudeš
jesť iba maškrty.(Přece tu nebudeš jen
tak mlsat.) nebo Zober si zo sebou aj
olovrant.(Vezmi si s sebou i svačinu.)
„Popřejme znojemským žákům,
ať získají na Slovensku skvělé přátele,
jejich učitelům, ať si vymění se slovenskými kolegy inspirativní nápady,
znalosti i zkušenosti. A dětem na obou
stranách hranice, ať se stanou vzácnými posly dobra a vzájemnosti,“ uvedl
Jan Blaha.
lp, jb

Věk: 3 až 4 roky
Plemeno: hladkosrstý foxteriér
Povaha: miluje společnost lidí, je aktivní a hravý, ale není vhodný k jiným
domácím zvířatům a psům
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Hlásí se tábor
pro cyklisty
Cyklo Klub Kučera Znojmo pořádá od 26. 7. do 9. 8. 2014 čtrnáctidenní Mezinárodní cyklistický tábor
v rekreačním středisku TJ Slovan Jindřichův Hradec – Malý Ratmírov, asi
15 km od Jindřichova Hradce. Vzhledem k omezené kapacitě ubytovacího
zařízení budou uspokojeni zájemci
v pořadí došlých přihlášek do počtu
padesáti. Termín uzavření přihlášek je
30. dubna. Přihláška a podrobnější informace na www.cykloklubkucera.cz.

INZERCE
Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. Městské lázně
Znojmo, tel. 605 154 160.
Koupím rod. dům ve Znojmě
a okolí. Stěhování. Tel.: 731 305 863.

Plavání ve Znojmě
Plavání v Městských lázních,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne,
tel.: 515 224 401.
Vstupné: bazén 35 Kč/hod, permanentka 300 Kč/10 vstupů, sauna
85 Kč/2 hod., permanentka 320 Kč/4
vstupy, solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V DUBNU
Pondělí 13.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa 17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
POZOR! Časy plavání se mohou
měnit. Sledujte webové stránky
lázní!

Plavání v Příměcích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa
Diviše Znojmo-Přímětice. Info na
www.zsprim.cz
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku
mateřské školy ZDARMA, děti
do věku základní školy 40 Kč, ostatní
osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka
na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
09.00–12.00
15.00–20.00
Neděle
09.00–12.00

Pálení čarodějnic za zvuků
legendární Vltavy
Výrazné změny k lepšímu jsou
na letošním pálení čarodějnic za Vlkovou věží nachystány v občerstvení.
„Vloni jsme organizaci občerstvení
svěřili do rukou soukromé znojemské
firmy, která situaci vůbec nezvládla. Proto si letos zajišťuje občerstvení
město samo. Budou tam čtyři velké
stany s nabídkou hotových jídel a také
syrové párky k vlastnímu opékání
na menších ohníčcích,“ vzkázal ná-

vštěvníkům místostarosta Jan Grois.
Samotná vatra s čarodějnicí vzplane ve 20.00 hodin a než dohoří, budou
její příjemnou kulisou skvělí muzikanti. Nejprve od 20.30 hodin zahraje
kapela Vltava, jedna z nejoriginálnějších na české hudební scéně. Přízvisko si vysloužila neobvyklou poetikou
svých mnohoznačných textů a zcela
původním hudebním stylem souznícím s charismatickým hlasem zpěváka

a herce Roberta Nebřenského. Druhou
hudební produkci zajistí mezinárodní česko-novozélandsko-ukrajinská
skupina muzikantů, která u ohně zaimprovizuje a od 22.00 hodin rozjede
Jam session. Hrát budou na kytaru,
perkuse, harmoniku a další hudební
i méně hudební nástroje. Organizátoři
věří, že se jim podaří, stejně jako vloni,
rozezpívat publikum kolem ohnivé
vatry.
lp

Desítky hlučných cirkulárek jsou
nic pro fandění učitelům
Když na Den učitelů časně ráno
vyrážel ze Znojma autobus plný dětí
ze základní školy na ulici Mládeže
směr pražský hotel Olšanka, málokdo
tušil, co si pod pojmem finále ankety Zlatý Ámos představit. Všichni ale
měli jasno v jedné věci – fandit své
milované učitelce Gabriele Bajkové,
co jim síly budou stačit.
Tou dobou jejich pedagožka už
čtvrtý den pobývala v hlavním městě
a společně s dalšími pěti finalisty ankety o nejoblíbenějšího učitele Česka
plnila příjemné společenské povinnosti
spojené s letošním 21. ročníkem ankety.
Pedagožku vyučující na 1. stupni
přihlásily do ankety její žáci 5.B. „Poprvé, když mi děti oznámily, že mě chtějí
přihlásit, jsem ani nevěděla, o jakou
soutěž jde. Poté, co mi sdělily, co všechno proto musejí udělat, přiznávám, nevěřila jsem, že by všechny přihlašovací
úkoly dokázaly splnit. Ale děti všechny
podmínky splnily,“ popsala Gabriela
Bajková.
Samotné finálové klání v kongresovém sále hotelu začínalo až v odpoledních hodinách, a tak děti, jejich
rodiče a pedagogové vyrazili na malou
prohlídku Prahy. Posilněni obědem pak
s transparenty a papírovými sluníčky

 Tak moc držely děti paní učitelce palce.
Foto: rl

 Atmosféra finále Zlatý Ámos byla úžasná a bouřlivá zároveň.

vstoupili do „jámy lvové“. A to doslova. Kongresový sál hotelu Olšanka byl
narvaný k prasknutí stovkami žáků
a studentů, které přišly podpořit svého učitele. Všude bylo vidět plakáty,
transparenty, barevně vyvedené textilní
bannery či praporky se jmény škol, nominovaných učitelů a hesly, které dávaly
jasně najevo, která škola má v sále pro
ně toho jediného nejlepšího Ámose.
Sál téměř po celé dvouhodinové
finále Zlatého Ámose burácel tak, že
desítka naplno spuštěných cirkulárek
je proti tomu hudbou ticha. Hlasivky
žáků a studentů byly důsledně posilňovány trubkami, bubny, dupáním
i údery do podlahy násadami od koštěte. A věru závidět nebylo co ani moderátorovi z Českého rozhlasu, který
celé finále bravurně zvládal.
Na pódiu se při plnění zadaných
úkolů střídalo všech šest finalistů. Pomyslný peloton vždy vedla Gabriela
Bajková. Úkoly nebyly nijak jednoduché. V časovém limitu představit

Foto: lp

sebe, školu, město, dále sehrát s dětmi
scénku charakterizující společnou práci učitele a žáků, vyhlásit do školního
rozhlasu, že na inspekci přijede Jan
Ámos Komenský i napsat vzkaz rodičům, že žák Komenský je uličník.
Korunu Zlatého Ámose nakonec
získala, dle samotných finalistů velká
favoritka, chemikářka s čtyřiačtyřicetiletou praxí Ivanka Hájková z prostějovského gymnázia. Pro učitelku
Gabrielu Bajkovou bylo ovšem vysoké
umístění v anketě jednoznačně obrovským úspěchem. Je v něm zahrnuta
i podpora domovské školy v čele s ředitelkou Romanou Loydovou, města
Znojma, ale tím nejcennějším pro ni
jsou a budou její žáci. „Jsem s dětmi
od 1. třídy, letos se loučíme. Myslím,
že mi chtěly dokázat, že si mě a mého
přístupu k nim opravdu váží. A právě
kvůli dětem jsem do toho šla,“ říká
oblíbená pedagožka. Plný text a více
fotografií na www.znojmocity.cz
Ľuba Peterková

www.znojmocity.cz
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Znojemská radnice zbytečně pla
inzerci v soukromých médiích
Názor radniční opozice nebýval
na stránkách Znojemských listů zvykem. Novela tiskového zákona však
nedávno opozici umožnila v omezené míře publikovat i v oficiálním radničním zpravodaji, který držíte právě
v rukou. Občan čtenář tak dostává
alespoň nějakou možnost porovnávat a objektivněji hodnotit práci
radniční koalice. I když od skutečně
vyváženého zpravodajství z obou
stran demokratického spektra zastupitelstva budeme asi ještě dlouho
vzdáleni.
Dnes bych se chtěl vyjádřit k pro
mě poněkud šokujícímu zjištění. Útraty radnice za nákup inzerce v soukromých médiích! Vedení města Znojma totiž kromě vydávání vlastního
média - Znojemských listů platí stále
rostoucí částky za inzerci čtyřem soukromým regionálním médiím. Odpověď pana starosty, které se mi na můj
dotaz dostalo na posledním jednání
zastupitelstva, mě vůbec neuspokojila.
Je sice pěkné, že radnice chce občany masivně informovat o projektech,

které Znojmo chystá, o kulturních akcích ve městě apod. Jenže právě proto
a za tímto účelem podle mého soudu
vydává radniční zpravodaj, Znojemské listy, které se dostanou zdarma
do každé schránky ve městě. Chápu,
že radnice chce informovat občany
i v jiných obcích znojemského okresu,
ale nakupuje radnice inzerci vždy jen
za účelem oznámení o kulturní či jiné
celoregionální záležitosti? Namítám,
že nikoli. Jsme totiž často svědky toho,
že v rámci placené inzerce si zejména
pan starosta Gabrhel zveřejňuje své
názory nebo např. výzvy občanským
spolkům ve věci revitalizace Městského parku ve Znojmě či chystané
rekonstrukce Divišova náměstí, což
rozhodně pro mimoznojemské občany
není nezbytné ani důležité. Účel takové
propagace názorů starosty města proto
vidím jedině v tom, že si starosta takto
za městské, nikoli za své či stranické
peníze platí vlastní politickou propagandu, která se mu mohla například
vyplatit v nedávných volbách do poslanecké sněmovny, kde kandidoval

Už jako člen rady města v letech
2006–2010 jsem kritizoval velké částky vyplácené za inzerci či jako dotace
soukromým médiím. Viděl jsem v tom
nedobrý nástroj oslabování zdravé
demokratické soutěže a názorové pestrosti. Nyní celková utracená částka
za rok 2013 představuje trojnásobek
(!) částky v „šetřivém“ roce 2011! Je
to opravdu alarmující. Dva miliony
korun za jediný rok! Co všechno bychom za tyto peníze mohli pro naše
město udělat? Rozhodně více, myslím,
než jen pompézní opar neomylnosti
radničního vedení.
PhDr. Jiří Kacetl
zastupitel města Znojma

na čelných místech kandidátky ČSSD.
To je však z hlediska účelnosti vynaložených prostředků z daní nás všech
nepřípustné! Vysoké částky vyplácené
soukromým médiím za inzerci navíc
činí šéfredaktory a ředitele dotyčných
médií benevolentnějšími ke krokům
radnice, a vedou v jistě chtěném důsledku k maximálnímu omezení kritiky na adresu starosty a vedení města.
Myslím, že ani nemusím jmenovat
konkrétní příklady takto ovlivněných
proradničních a na druhé straně dosud
názorově vyvážených soukromých médií. Vše prozrazuje tabulka sestavená
na základě údajů z účetnictví Městského úřadu Znojmo.

Výdaje na inzerci Města Znojma v soukromých médiích v letech 2010–2013
Název média

2010

2011

2012

2013

Znojemský týden (Znojpres a.s.)

204 156

184 104

490 680

702 097

Rádio Blaník (Media Marketing services a.s.)

415 714

415 914

436 532

507 260

Znojemsko (NESON s.r.o.)

228 001

133 697

302 434

882 399

Znojemský Deník (Vltava – Labe – Press a.s.)

29 279

5 207

37 434

32 999

MF Dnes (MAFRA a.s.)

37 318

11 256

0

0

914 468

750 178

1 267 080

2 124 755

CELKEM v Kč

Výdaje za média a hledání senzací
Pan zastupitel Kacetl již skoro rok
vede volební kampaň. Začalo to revitalizací parků, rekonstrukcí Divišova
náměstí a aktuálně bije na poplach
kvůli výdajům za inzerci v médiích.
Vidí v tom nehospodárnost a ohrožení demokracie. A v neposlední řadě
velkou mediální senzaci, která ho zviditelní.
Když se na problém podíváme racionálně, zjistíme, že o žádnou senzaci
se nejedná. V téměř 100 % případech se
jedná o nákup inzerce radnicí s cílem
informovat všechny obyvatele regionu
(111 obcí na okrese) o kulturních akcích ve Znojmě (vinobraní, Silvestr
apod.). Tyto kulturní akce nenavštěvují
jen Znojmáci, ale obyvatelé celého regionu, možno říci nejen regionu, kteří
při té příležitosti dělají tržby místním
obchodníkům. Pan Kacetl sice argumentuje radničními Znojemskými LISTY, ale ty vycházejí pouze ve Znojmě.
Kdybychom je chtěli distribuovat po celém regionu, byly by náklady distribuci
a tisk mnohem větší než placená inzerce
v regionálních nebo celostátních tiskovinách a rádiích.
Dalším smyslem inzerce je informovat Znojmáky o chystaných projek-

tech tak, aby občané mohli vyjádřit svůj
názor. A právě v tomto bodu kritiku
pana Kacetla nechápu. Ve věci parků
kritizoval minulé vedení, ve kterém mimochodem sám seděl, že vše projednalo
za zavřenými dveřmi a veřejnost nedostala prostor. Teď když veřejnost prostor
dostane, když radnice chce být otevřená,
tak si stěžuje, že je to moc drahé. Nevím,
jestli je to naivita nebo arogance pana
zastupitele Kacetla, když se domnívá,

že všichni občané mají stejný názor
na problémy města jako jeho Okrašlovací spolek, a proto stačí, když se budou
informovat pouze jeho členové. Demokracie je přece založena na pluralitě názorů, proto město oslovuje pomocí tisku
a rádií co nejvíce občanů. Pokud budeme diskutovat o hospodaření radnice,
dovolil bych si přátelsky šťouchnout
do pana zastupitele a připomenout, že
za současného vedení, bylo vynaloženo

více než 250 milionů na splátky dluhů,
které vznikly za minulé radnice. Z peněz
našich daní splácíme třeba IT studii
za 7 milionů, pro kterou pan zastupitel
hlasoval hned dvakrát. Odpovědnosti
za tyto problémy se pan zastupitel nezbaví, ať bude kandidovat za TOP 09,
za politické uskupení Pro Znojmo nebo
reprezentovat občanskou společnost
v Okrašlovacím spolku.
Vlastimil Tima, ČSSD
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Kulturní kalendář

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda

e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době
prázdnin i v pondělí.

PAMÁTKY

OSTATNÍ

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Novinka: ADRENALINOVÉ
PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: duben
Po–So 10.00–17.00, Ne 13–16.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: duben
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–13.00, Ne
zavřeno.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: duben
pouze o víkendech 9.00–17.00, květen
až září Út–Ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: duben
Út–Ne 10.00–16.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Předpokládaný
termín otevření od června do září.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Po–Pá 9.00–11.30,
12.00–17.00, také So a Ne
(pouze květen až září). Stálé
expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo,
sbírka orientálních zbraní
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen až říjen.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: duben
Út–So 9.00–16.00, Jižní přístupová
cesta duben Po 9.00–17.00, Út–Ne
9.00–20.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce, otevřené
sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel.: 737 815 402
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
duben, říjen Po–So 10.00–18.00, Ne
10.00–15.00, květen až září Po–Čt
10.00–18.00, Pá–So 10.00–20.00, Ne
10.00–15.00 včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel.: 608 736 135, 722 937 756,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo,
tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz. Otevřeno odd. pro
dospělé: Po – zavřeno, Út–Pá 8.30–
18.30, Studovna, čítárna, internet
Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30.
Knihovna rakouské literatury
Po – zavřeno, Út 8.30–11.00
12.00–17.00, St 8.30–11.00
12.00–16.00, Čt 8.30–11.00 12.00–18.00,
Pá 8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské
odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00
St – zavřeno, Hudební odd. pouze
St 10.00–12.00 14.00–17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Pro veřejnost
přístupno: studovna Po–Pá
12.30–18.30, knihovna Út–Pá
8.30–18.30. Nahlášení návštěvy

a konkrétního požadavku
je nutné nejméně den předem
na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@
znojemskabeseda.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
22.–24. 4. RÁKOSNÍČEK
A JEHO RYBNÍK
Divadlo Scéna, Zlín. Za mlhou
hustou tak, že by se dala krájet, je
rybníček Brčálník… Předplatné
MŠ – 5. titul. 22. – 8.30 = D1;
10.15 = D3, 23. – 8.30 = D5; 10.15 =
D7, 24. – 8.30 = D9; 10.15 = D11.
23. 4. ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ
Město Znojmo a asociace Národní síť
Zdravých měst ČR - Zábavně o stáří?
Ale ano! Přesvědčí Vás Aleš Cibulka
a Vladimír Hron! 19.00.
24. 4. VZTAHY NA ÚROVNI
Divadelní společnost Háta
Svižná moderní komedie ze zákulisí
vysoké politiky, která nevynechá ani
milostný život hrdinů dnešní doby –
mužů sedících na vlivných křeslech.
V hlavní roli Lukáš Vaculík. 19.00.
25. 4. MARYŠA
DS Rotunda Znojmo. Vesnické drama
nešťastně provdané dívky, která
zavraždí svého manžela. Předplatné
B – 6. představení. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.

17.–20. 4. 3 DNY NA ZABITÍ
Umírající agent tajné služby (Kevin
Costner) musí splnit poslední úkol.
USA, Francie. 12.–20. 19.30.
18.–23. 4. BABOVŘESKY 2
Repríza příběhu z vesnice. ČR.
18.–19. 18.30, 20. 20.30, 21. 18.30,
22.–23. 18.00.
22. 4. VŠECHNY MOJE DĚTI
Dramatické mikropříběhy Romů
a sisyfovský boj hlavního hrdiny
Kuffy s drsnou realitou. SK, ČR.
17.30.
21.–23. 4. NA ŽIVOT A NA SMRT
Mark Whalberg v hlavní roli příběhu
podle skutečné události. Mají
jednotky NAVY SEALS zabít dítě,
nebo ho pustit a riskovat prozrazení
afghánské mise? USA. 21.–23. 19.30.
24. 4. BORGMAN
Krutý a přímočarý příběh pro
milovníky černého humoru. NL, BG.
20.30.
24.–30. 4. AMAZING
SPIDER-MAN 2
Spider-Man je ve formě. USA.
DABING. 2D, 3D.
24. – 30. 4. LÁSKA SOUDRUHU
Miroslav Etzler, Kryštof Hádek a Jan
Budař ve finské komedii odehrávající
se na pozadí studené války. Finsko,
ČR, Norsko. 24. 18.00, 25. 18.30, 26.
18.00, 27.–28. 20.30, 29. 18.00, 30.
20.30.
24.–30. 4. DETEKTIV DOWN
Robert Bogerud provozuje
jednočlennou soukromou detektivní
kancelář, ale zatím se nikdy nedostal
k žádnému skutečnému případu.
Norsko, ČR, Dánsko. 24. 19.00, 25.
20.00, 26. nehraje se, 27.–28. 20.00,
29.–30. 19.30.

17. 4. 2001: VESMÍRNÁ ODYSEA
Mistrovské dílo dvou osobností
– režiséra Stanleyho Kubrika
a spisovatele Arthura C. Clarka.
V rámci Projektu 100. 20.30.

25. – 27. 4. POJEDEME K MOŘI
Režijní debut Jiřího Mádla.
Jedenáctiletý Tomáš se chce
stát filmařem, a když dostane
k narozeninám kameru, rozhodne
se natočit svůj první film. 25. 17.00,
26.–27. 16.30.

17.–23. 4. BELLA A SEBASTIAN
Příběh chlapce a jeho psa, který
milují už čtyři generace, přichází
poprvé na velké plátno. Francie.
DABING. 17.–21. 16.30, 22.–23.
16.00.

26. – 28. 4. POSLEDNÍ VRCHOL
Hrdinou filmu je kněz, o kterém
nikdo nemluví. Kněz, který slouží
Bohu hlavně tím, že slouží druhým.
Španělsko. 26. 17.00, 27. 17.00,
18.30, 28. 18.30.

17.–23. 4. TRANSCENDENCE
Vědec Will (Johny Depp) má
celoživotní sen: vytvořit stroj
obdařený inteligencí i schopností
vnímat emoce. USA. 17. 18.30,
18.–19. 20.30, 20. 18.30, 21. 20.30,
22.–23. 20.00.

26. 4. COSI FAN TUTTE
METinHD – PŘÍMÝ PŘENOS.
Mozartova opera o svádění,
věrnosti a lásce. Obsazení je plné
mladých pěveckých hvězd. Projekt
je podporován MÚ Znojmo.
USA. 18.45.

www.znojmocity.cz
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VÝSTAVY

v 17.00 hodin, zahraje na ní Dětská
cimbálová muzika při ZŠ Mládeže.

24. 1.–19. 4. GEJŠA A SAMURAJ
Dům umění.

3.–4. 5. CHOVATELSKÁ
PŘEHLÍDKA TROFEJÍ
Loucký klášter – přehlídka spojená
s tematickým doprovodným
programem. Otevřeno 3. 5. 10.00–
18.00, 4. 5. 9.00–18.00.

8. 3.–30. 4. POMÍJIVÁ KRÁSA
ZNOJEMSKÝCH PARKŮ
Znojemské podzemí (Slepičí trh)
– Znojemská Beseda zve na výstavu
staré fotografií ze sbírek Josefa
Vlasáka. Výstava je součástí běžné
prohlídkové trasy.

11. 4.–1. 6. CÍSAŘSKÁ SILNICE
Z VÍDNĚ DO PRAHY
Minoritský klášter – dvojjazyčná výstava.

17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH
MÍŠA – RYTÉ SKLO, GRAFIKA,
OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.

DALŠÍ AKCE

19. 3.–3. 5. JANA HUBÁČKOVÁ
VIZE: VÝSTAVA MEZI NEBEM
A ZEMÍ
Dům umění - netradiční výstava
obrazů Jany Hubáčkové. Beseda
s autorkou v městské knihovně 15. 4.
v 17.00 hod.
10. 4.–2. 5. STOPY A OTISKY
Galerie Domu porozumění
na Slepičím trhu – výtvarné práce
studentů architektury FA ČVUT
Praha. Vernisáž výstavy je 9. 4.

Rodinné centrum Maceška
Pražská 80 (areál MŠ Pražská),
tel.: 723 454 091,
e-mail: rc.maceska@volny.cz,
www.maceska.kibo.cz.
19. 4. Barvy tónů, tóny v barvách
Prožitkové odpoledne –
muzikoterapie, společné hry, zpěv,
tanec a další. 14.00–19.00.
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KINO

Pojeďte k moři s režisérem Jiřím Mádlem
Herec Jiří Mádl natočil film navazující na tradici českých dětských filmů.
Hlavním hrdinou je jedenáctiletý Tomáš, který se chce stát filmařem
a rozhodne se natočit svůj první film. O své rodině a kamarádovi. Během
natáčení ale zjistí, že kamera dokáže odhalit i věci, které nejsou příjemné
– například pravdu o jejich spolužačce, kterou miluje anebo že mu jeho
táta lže! Na ČSFD dostal Mádlův filmový debut 70 procent. Kino Svět ho
dává 25.–27. března.
lp


ZAHÁJENÍ SEZONY NA VRANOVĚ

Zahájení sezony se ponese v duchu osmdesátky

25. 4. JAN KANYZA
Vysokoškolský klub Harvart – beseda
s hercem a malířem. 19.30.
22. 4. STROM ZNOJEMSKA
Dům umění – slavnostní vyhlášení
výsledků ankety. 17.00.

9HOLNRQRÍQ¯
hudba
XVY.ć¯ĤH
J. Haydn – Te deum

Letos slaví Vranovská přehrada další jubileum – 80 let od dostavby elektrárny. V rámci 80. výročí proběhne o víkendu 25.–27. dubna zahájení
rekreační sezony a návštěvníci se o tomto víkendu mohou těšit na pestrý
program. Aby se vše neslo v duchu jubilejní osmdesátky, bude o zmíněném víkendu většina služeb jen za 80 Kč (ubytování, slavnostní menu
ve vybraných restauracích, vstupné do historických památek, lodní doprava aj.). Celá řada dalších akcí je zdarma (turistický vláček, vycházka do NP
Podyjí nebo exkurze do vodní elektrárny). Hlavní program je soustředěn
na sobotu a neděli. Milovníci historie mohou navštívit zámek ve Vranově
nad Dyjí, hrad Bítov nebo rakouský hrad Hardegg. Ti, kteří chtějí prožít
víkend aktivně, mohou i se svými dětmi využít lanový park, půjčovny
lodiček, šlapadel, elektrokol, elektroskútrů nebo koloběžek. Program toho
ale nabízí daleko více. Vše najdete na www.navstivtevranovsko.cz. zp

Z. Lukáš – Missa brevis



ÍHUQRďVN«VSLULWX£O\
DGDOď¯

&KU£PRY¿VERUVY.ć¯ĤH
YRN£OQ¯VNXSLQD0RVW\
YRN£OQ¯VNXSLQD0LQLPD
RUFKHVWU=QRMHPďW¯KXGHEQ¯FL

NRVWHOVY.ć¯ĤH
27. 4. 2014 v 15.30


YVWXSQ«GREURYROQ«

KONCERT

Velikonoční zpívání v kostele
V chrámu sv. Mikuláše vystoupí s programem sestaveným z velikonoční
duchovní hudby Pěvecké sdružení Vítězslav Novák. Nejstarší pěvecké
těleso ve Znojmě rozezní zpěvem kostel v neděli 20. dubna v 17.00 hodin.
Za klavírní spolupráce Martina Hnátka, mladého pedagoga ZUŠ ve Znojmě, který se představí i jako sólista, uslyšíte díla Janáčka, Mozarta. Liszta,
Rossiniho, Bortnianského a dalších skladarelů. Koncertem chce hudební
těleso připomenout křesťanský charakter Velikonoc. „Zveme všechny,
kteří rádi zpívají, aby svůj talent nemarnili doma v koupelně a přišli si
s námi zazpívat,“ pozval na koncert Jan Svoboda, sbormistr PSVN. lp


BESEDU

Povídání v Harvartu s hercem a malířem Janem Kanyzou
V pátek 25. dubna zavítá do vysokoškolského klubu Harvart herecká
hvězda sedmdesátých a osmdesátých let a v posledních letech velmi
úspěšný malíř Jan Kanyza. Od 19.30 bude hovořit o svém životě i zajímavé
tvůrčí práci, která se mu v mnoha ohledech stala koníčkem.
lp
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Sport

Znojemské družstvo běžců uspělo J. Šula oslavil
devadesátku
na Pražském půlmaratonu
Překvapivý úspěch z loňska
dokázala potvrdit trojice znojemských běžců doplněná o Brňana
Borka na Pražském půlmaratonu.
Na závodě, kterého se zúčastnilo
na 12 500 závodníků a 160 družstev,
dokázal znojemský tým Bakchus aktivity týmovou soutěž vyhrát a skvěle
si jeho členové vedli i v individuálním
pořadí.
Nejlépe ze Znojmáků skončil Josef
Michalec na 52. místě časem 1:15:27,
Vojtěch Čabala, který téměř celou trať
absolvoval se svým kolegou, vybojoval
čas 1:15:33 a skončil na 54. místě. To
znamenalo 18. a 19. příčku mezi českými běžci, protože na předních místech
končili většinou cizinci, převážně Afričané. Nejlepší z Čechů, olympionik
Jan Kreisinger, účastník Adventního běhu ve Znojmě, doběhl celkově
na 18. místě.
Třetí zástupce znojemského
Bakchus aktivity Brňan Aleš Borek
skončil časem 1:17:31 na 73. místě.
Dobře si vedl i nováček týmu Jakub
Toman, který nahradil Roberta Valu,
časem 1:29:32 obsadil 454. místo, což

 Josef Michalec a Vojtěch Čabala patřili k tahounům znojemského týmu, který vyhrál
Pražský půlmaraton.

je v takovém počtu závodníků také
solidní výkon. Team Bakchus aktivity
tak zvítězil časem 5:18:10 o pouhých
27 vteřin před běžci teamu – KNIGHT
FRANK A (5:18:37) a na třetím místě
skočili AS 10 LIFE (5:34:23).
„Trať byla po celé délce obsypaná
diváky, kteří neskutečně povzbuzovali.
To člověka ještě více vyhecuje. Závod
se nám povedl, i když to nebylo vůbec jednoduché. Chyběl nám oproti

loňsku Robert Vala, ale nakonec se
nám povedlo nevelký, zhruba dvacetivteřinový náskok před nejbližším
soupeřem uhájit,“ konstatoval Vojtěch
Čabala ze znojemského týmu.
Pro úspěch podle něj bylo důležité
bojovat až do konce. „Na trati jsme si
hodně pomáhali s Pepou Michalcem
a důležité bylo, že nikdo z týmu nevypustil závěr a bojoval až do konce, což
se nám vyplatilo,“ dodal Čabala. eks

Plavání a Znojmo. To je dlouhodobě synonymum, pokud jde o vrcholový sport. Při vší úctě k hokejistům,
fotbalistům či zástupcům dalších
odvětví. A Jaroslav Šula a znojemské
plavání to je synonymum na druhou.
Dlouholetý
předseda úspěšného plaveckého oddílu, který
vychoval řadu
olympioniků,
slaví devadesát
let. V neuvěřitelné kondici a pracovně. Jeden den měl oslavu
s rodinou, bývalými spolupracovníky
i sportovními přáteli a druhý den už
byl zase u bazénu, kde se konaly plavecké závody mládeže Aprílová vlnka.
Jaroslav Šula ale co se týká sportu, není
spojen jenom s plaváním. Stojí také
za rozmachem tzv. odborářského sportu, tedy sportovních aktivit podniků,
především fotbalových.
Nezbývá než popřát panu Jaroslavu Šulovi mnoho dalších aktivních
let a Znojmu, aby mělo více takových
osobností.
eks

Hokejista Orlů Marek Špaček převzal cenu
pro nejlepšího mladého hráče EBEL
Prestižního ocenění se pár dnů
po skončení sezony 2013/2014 dočkali hokejoví Orli ze Znojma. Mladý
útočník Marek Špaček byl zvolen nejlepším mladým hráčem mezinárodní Erste Bank Eishockey Ligy (EBEL)
za měsíc únor. O ocenění rozhodli
v internetovém hlasování samotní
fanoušci, kteří dvacetiletého hráče
vynesli na první místo ankety s téměř
44 procenty hlasů.
Špaček patří k velkým talentům znojemského hokeje. Místní odchovanec
patřil v uplynulé sezoně k tahounům
juniorského týmu, kde vytvořil produktivní dvojici s Lukášem Nováčkem.
V 39 utkáních nasbíral 66 kanadských
bodů za 30 branek a 36 asistencí. Svými
výkony si tak řekl o místo v A-týmu
Orlů. Premiérový zápas mezi muži odehrál 20. prosince 2013 proti Dornbirnu.
O dva měsíce později, 28. února
2014, dosáhl v duelu proti Linzi své
premiérové branky v EBEL a rovnou
rozhodl o vítězství Znojma 3:2. Za své

vítězství v anketě, která nese oficiální
název „EISNER Auto YoungStar-Wahl“

obdržel Špaček kromě skleněné trofeje
také zbrusu nové hodinky Swatch.

Orly podpořilo nejvíce fanoušků
za posledních pět let
Na znojemský zimní stadion si
v sezoně 2013/2014 našlo cestu nejvíce fanoušků od dob extraligy. Nejvíce
lákaly zápasy s Vídní a Linzem, naopak nejméně atraktivním soupeřem
byl Innsbruck.
Návštěvnost domácích zápasů
znojemských hokejistů zaznamenala nárůst, a to o necelou stovku divá-

 Útočník Orlů Znojmo Marek Špaček
s cenou.

Sezona

Soutěž.

2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14

Extraliga
1. liga
1. liga
EBEL
EBEL
EBEL

Domácí
zápasy
32
27
28
26
29
30

ků na zápas! Pokud porovnáme šest
předchozích ročníků, v nichž vystřídal
klub tři ligy, řadí se uplynulá sezona
na druhé místo. Na znojemský zimní stadion si letos našlo cestu celkem
75 865 lidí, což je v průměru 2 529 diváků na zápas. Na základní část chodilo
průměrně 2 446 diváků, na nadstavbu
2 534 a na play-off 3 125.
Celková
návštěvnost
86 099
43 819
43 306
63 320
67 728
75 865

Průměr
na zápas
2 691
1 623
1 547
2 435
2 335
2 529
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